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În cauza Bittoun v. Republica Moldova, 

Curtea Europeană a Drepturilor Omului (Secția a doua), întrunită într-un 

Comitet compus din: 

 Ivana Jelić, Președinte, 

 Valeriu Griţco, 

 Darian Pavli, judecători, 

și Hasan Bakırcı, Grefier adjunct al Secției, 

Deliberând în camera de consiliu la 5 februarie 2019, 

Pronunță următoarea hotărâre, adoptată la aceeași dată: 

PROCEDURA 

1. La originea cauzei se află o cerere (nr. 51051/15) versus Republica 

Moldova, depusă la Curte în conformitate cu Articolul 34 din Convenția 

pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale 

(„Convenția”) de către un cetățean francez, dl David Bittoun 

(„reclamantul”), la 9 octombrie 2015. 

2. Reclamantul a fost reprezentat de dl I. Dodon, avocat în Chișinău. 

Guvernul Republicii Moldova („Guvernul”) a fost reprezentat de Agentul 

său. 

3. La 18 decembrie 2017 cererea a fost comunicată Guvernului. Informat 

despre dreptul de a participa în procedură (Articolul 36 § 1 din Convenție și 

44 § 1 din Regulamentul Curții), Guvernul francez a informat Curtea că nu 

intenționa să intervină în prezenta cauză.  

ÎN FAPT  

I. CIRCUMSTANȚELE CAUZEI 

4. Reclamantul s-a născut în 1969 și la momentul faptelor locuia la 

Chișinău. 

5. În cadrul relaţiei dintre reclamant și E.A. s-a născut un copil, S., la 

14 august 2013. Deoarece părinții copilului nu au întreprins acțiuni pentru a 

recunoaște paternitatea reclamantului, doar numele mamei a figurat în 

certificatul de naștere al copilului S. Mama și copilul locuiau la domiciliul 

reclamantului. 

6. În aprilie 2014 E.A. a părăsit domiciliul reclamantului împreună cu 

copilul, la acel moment, de 8 luni, și a plecat să locuiască în altă parte în 

Chișinău. 
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7. La 1 și 11 iulie 2014 reclamantul a informat Direcția municipală 

pentru protecția drepturilor copilului din Chișinău („DPDC”) că E.A. îi 

refuza orice contact cu S. și a solicitat stabilirea uni grafic de întrevederi. 

8. Printr-o scrisoare din 18 iulie 2014, DPDC a informat reclamantul că 

nu putea da curs cererilor sale în lipsa unei hotărâri judecătorești definitive 

prin care să-i fie recunoscută paternitatea. 

9. Între timp, la 26 iunie 2014, reclamantul inițiase o acțiune în vederea 

recunoașterii paternității sale. La 2 septembrie 2014 E.A. a intentat o acțiune 

reconvențională în vederea obținerii, printre altele, a plății pensiei de 

întreținere a copilului. În acțiunea sa, ea a recunoscut acțiunea 

reclamantului. 

10. Prin hotărârea sa din 20 decembrie 2014, Judecătoria Centru mun. 

Chișinău a stabilit paternitatea reclamantului în privința lui S. și l-a obligat 

să-i achite dnei E.A. pensia de întreținere. Urmare a apelurilor depuse de 

către ambele părți, la 2 iunie 2015 Curtea de Apel Chișinău a menținut 

hotărârea respectivă. 

11. Între timp, la 20 ianuarie 2015, reclamantul a solicitat din nou DPDC 

să stabilească un grafic de întrevederi. 

12. Printr-o decizie din 17 februarie 2015, DPDC a dat curs cererii și a 

acordat reclamantului un drept de vizită de trei ori pe săptămână, în prezența 

mamei. Autoritatea a menționat că examinase materialele dosarului, că 

discutase cu părinții și că a luat în calcul interesul superior al copilului. De 

asemenea, s-a specificat că decizia respectivă avea un caracter de 

recomandare și că, în caz de nerespectare, părinții se puteau adresa în 

instanța de judecată. 

13. La 20 februarie 2015 reclamantul a depus o plângere la DPDC, 

denunțând nerespectarea de către E.A. a dreptului său de vizită și a solicitat 

prezența unui asistent social în timpul următoarei vizite conform graficului 

stabilit. Printr-o scrisoare din 5 martie 2015, DPDC i-a recomandat 

reclamantului să se adreseze organelor de ordine publică. 

14. La 20 februarie 2015 reclamantul a adresat o plângere similară 

procuraturii, solicitând, în plus, constatarea comiterii de către E.A. a 

contravenției prevăzute la articolul 64 din Codul contravențional (paragraful 

21 infra). Printr-o scrisoare din 4 aprilie 2015, Inspectoratul de Poliție 

Centru mun. Chișinău l-a informat că astfel de litigii între părinți trebuiau 

soluționate de către DPDC, a cărei decizie putea fi contestată în instanța de 

judecată. 

15. La 22 aprilie 2015 reclamantul a depus o nouă plângere la 

procuratură. Într-o scrisoare din 22 mai 2015, procuratura a indicat că, în 

caz de nerespectare a graficului de întrevederi stabilit de către organul de 

tutelă, reclamantul trebuia să se adreseze în instanța de judecată, și că, în 

plus, hotărârea din 20 decembrie 2014 a Judecătoriei Centru cu privire la 

stabilirea paternității (paragraful 10 supra) nu era încă definitivă. 
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16. La 28 aprilie 2015 reclamantul a inițiat o acțiune civilă împotriva 

dnei E.A., urmărind, printre altele, obligarea acesteia de a nu împiedica 

exercitarea dreptului său de vizită stabilit de către DPDC. 

17. Prin hotărârea sa din 19 iulie 2016, Judecătoria Centru mun. Chișinău 

a respins acțiunea reclamantului. 

18. La 7 februarie 2017 Curtea de Apel Chișinău a respins ca nefondat 

apelul depus de reclamant și a menținut hotărârea din 19 iulie 2016. Ea a 

notat, printre altele, că nu a fost stabilit cu certitudine că E.A. ar fi 

împiedicat reclamantul să-și exercite dreptul de vizită. În acest sens, ea a 

subliniat că plângerile depuse de către reclamant la procuratură nu au 

condus la constatarea încălcării dreptului său de vizită, nici la o eventuală 

sancțiune aplicată în privința dnei E.A. 

19. Urmare a recursului reclamantului, Curtea Supremă de Justiție a 

menținut deciziile instanțelor inferioare la 16 august 2017. 

20. Între timp, reclamantul a părăsit Moldova în octombrie 2015 din 

raționamente profesionale. La cererea reclamantului, la 19 noiembrie 2015 

DPDC a stabilit un nou grafic de întrevederi, potrivit căruia reclamantul 

putea vizita fiica sa câte cincisprezece zile în lunile martie, iulie și 

noiembrie. 

II. DREPT INTERN PERTINENT 

21. Prevederile Codului contravențional, relevante pentru prezenta cauză, 

prevedeau următoarele: 

„Articolul 64. Împiedicarea exercitării dreptului de a comunica cu copilul şi de a-l 

educa 

Împiedicarea neîntemeiată a unuia dintre părinți (a ambilor părinți) să comunice cu 

copilul ori să ia parte la educarea lui (...) se sancționează cu amendă de la 10 la 20 de 

unități convenționale.” 

La momentul faptelor, o unitate convențională era egală cu 20 lei 

moldovenești (sau aproximativ 1 euro). 

22. Prevederile Codului de procedură civilă, relevante pentru prezenta 

cauză, prevăd următoarele: 

„Articolul 256. Executarea imediată a hotărârii [primei instanțe] 

1. Urmează a fi executate imediat ordonanța sau hotărârea judecătorească prin care 

pârâtul este obligat la plata: 

a) pensiei de întreținere; 

(...)” 

23. Prevederile Codului familiei, relevante pentru prezenta cauză, prevăd 

următoarele: 

„Articolul 48. Stabilirea paternității în instanța judecătorească 
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Dacă copilul este născut din părinți necăsătoriți între ei şi în lipsa declarației comune 

a părinților (...), paternitatea se stabilește de către instanța judecătorească (...). 

(...) 

Articolul 64. Exercitarea drepturilor părintești în cazul când părinții locuiesc separat 

(...) 

2. Părinții au dreptul să încheie un acord privind exercitarea drepturilor părintești de 

către părintele care locuiește separat de copil. Litigiile apărute se soluționează de către 

autoritatea tutelară, iar decizia acesteia poate fi atacată în instanța judecătorească 

(...).” 

ÎN DREPT 

I. CU PRIVIRE LA PRETINSA ÎNCĂLCARE A ARTICOLULUI 8 DIN 

CONVENȚIE 

24. Invocând Articolul 8 din Convenție, reclamantul pretinde că 

autoritățile moldovenești nu au întreprins măsurile necesare pentru a-i 

permite să păstreze legătura cu fiica sa. Această dispoziție prevede 

următoarele: 

„1. Orice persoană are dreptul la respectarea vieții sale private şi de familie, a 

domiciliului său şi a corespondenței sale. 

2. Nu este admis amestecul unei autorități publice în exercitarea acestui drept decât 

în măsura în care acesta este prevăzut de lege şi constituie, într-o societate 

democratică, o măsură necesară pentru securitatea națională, siguranța publică, 

bunăstarea economică a țării, apărarea ordinii şi prevenirea faptelor penale, protecția 

sănătății, a moralei, a drepturilor şi a libertăților altora.” 

A. Admisibilitatea 

25. Guvernul invocă neepuizarea căilor de recurs interne. El afirmă că 

reclamantul a eșuat să se prevaleze de articolul 64 § 2 din Codul familiei 

(paragraful 23 supra) și să sesizeze instanțele civile pentru a denunța 

acțiunile pretinse ale mamei copilului. 

26. Reclamantul contestă această teză. 

27. Curtea observă că în pofida afirmațiilor Guvernului reclamantul a 

inițiat o acțiune civilă împotriva dnei E.A. cu scopul de a o obliga să 

respecte graficul de întrevederi stabilit de către organul de tutelă (paragraful 

16 supra). De asemenea, Curtea accentuează că, în cadrul acestei proceduri, 

reclamantul a exercitat toate remediile ordinare disponibile și că, după 

examinarea cauzei în fond, instanțele naționale au respins acțiunea 

(paragrafele 17-19 supra). Prin urmare, Curtea respinge obiecția formulată 

de către Guvern. 
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28. Constatând că plângerea formulată în baza Articolului 8 din 

Convenție nu este vădit nefondată în sensul Articolului 35 § 3 a) din 

Convenție și că nu există un alt motiv de inadmisibilitate, Curtea o declară 

admisibilă. 

B. În fond 

29. Reclamantul susține că legătura de familie dintre el și fiica sa s-a rupt 

după ce E.A. a părăsit domiciliul familial împreună cu copilul. El 

menționează că, atunci când organul de tutelă a stabilit pentru prima dată un 

grafic de întrevederi, id est la 17 februarie 2015, paternitatea sa asupra 

copilului nu era contestată. El reproșează autorităților statului că nu au 

instituit măsuri care să-i permită exercitarea deplină a dreptului său de vizită 

și să mențină legătura cu fiica sa. În acest sens, el deplânge faptul că 

acțiunea organului de tutelă s-ar fi limitat la stabilirea unui grafic de vizită, 

care nu avea forță obligatorie. De asemenea, el se plânge de indolența 

procuraturii și a poliției, sesizate în legătură cu nerespectarea dreptului său 

de vizită de către mama copilului. El invocă și faptul că instanțele civile 

care au examinat cauza nu au luat în calcul interesul superior al copilului. 

30. Guvernul susține că autoritățile statului nu puteau interveni pentru a 

garanta respectarea dreptului de vizită al reclamantului în perioada când nu 

exista o hotărâre definitivă și executorie cu privire la stabilirea paternității, 

ceea ce ar corespunde, potrivit lui, perioadei anterioare pronunțării deciziei 

Curții de Apel Chișinău din 2 iunie 2015 (paragraful 10 supra). Mai mult ca 

atât, el relevă că procuratura nu a constatat comiterea de către mama 

copilului a unei contravenții, că reclamantul nu a contestat decizia 

procuraturii în fața unui judecător, și că, după mai 2015, reclamantul nu a 

depus alte plângeri la procuratură. El consideră că, ținând cont de 

circumstanțele cauzei și de prevederile legale aplicabile speței, autoritățile 

naționale au întreprins toate mările rezonabile pentru a păstra legătura dintre 

reclamant și fiica sa. 

31. Curtea face trimitere la principiile aplicabile în această materie în 

modul enunțat, e.g., în hotărârea Giorgioni v. Italia (nr. 43299/12, §§ 62-64, 

15 septembrie 2016). Aici se reiterează faptul că obligațiile pozitive inerente 

respectării efective a vieții private sau de familie pot implica, pentru Stat, 

adoptarea de măsuri cu referire la respectarea vieții de familie chiar și în 

relațiile dintre indivizi, printre care instituirea unui cadru juridic adecvat și 

suficient pentru a asigura drepturile legitime ale interesaților, precum și 

respectarea deciziilor judecătorești, precum și măsuri specifice adecvate. 

Sarcina Curții constă în a analiza dacă, pentru a facilita vizitele 

reclamantului, autoritățile naționale au întreprins toate măsurile necesare 

rezonabile pentru a menține legăturile familiale și a examina modul în care 

acestea au intervenit pentru a facilita exercitarea dreptului de vizită. 
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32. Revenind la circumstanțele prezentei cauze, Curtea notează că în 

speță nu este contestat faptul că legătura dintre reclamant și fiică ține de 

viața de familie în sensul Articolului 8 din Convenție. 

33. Cu toate acestea, Curtea notează că a fost disputat de către părți 

momentul începând cu care autoritățile statului trebuiau să îndeplinească 

obligațiile pozitive pentru a garanta dreptul de vizită al reclamantului. 

34. Ea reiterează că ea nu are rolul de a substitui autoritățile competente 

ale statului în reglementarea chestiunile legate de stabilirea paternității, 

custodie sau de întrevederi, ci să aprecieze, prin prisma Convenției, deciziile 

pe care le-au luat acestea în exercitarea puterii lor de apreciere (Hokkanen v. 

Finlanda, 23 septembrie 1994, § 55, seria A nr. 299-A, Mikulić v. Croația, 

nr. 53176/99, § 59, CEDO 2002-I, și Tocarenco v. Republica Moldova, nr. 

769/13, § 57, 4 noiembrie 2014). În acest sens, ea trebuie să țină cont de 

principiul esențial conform căruia, ori de câte ori situația unui copil este în 

joc, trebuie să prevaleze interesul superior al acestuia din urmă (X v. Letonia 

[MC], nr. 27853/09, § 96, CEDO 2013, și Mennesson v. Franța, nr. 

65192/11, § 81, CEDO 2014 (extrase)). Potrivit principiilor ce rezultă din 

jurisprudența Curții, atunci când este stabilită existența unei legături 

familiale cu un copil, Statul trebuie să acționeze astfel încât să permită 

dezvoltarea acestei legături și trebuie să acorde o protecție juridică care să 

facă posibilă, începând cu nașterea sau imediat când este realizabil ulterior, 

integrarea copilului în familia sa (Keegan v. Irlanda, 26 mai 1994, § 50, 

seria A nr. 290, și Kroon și alții v. Olanda, 27 octombrie 1994, § 32, seria A 

nr. 297-C). 

35. Revenind la circumstanțele speței, Curtea notează că, atunci când 

organul de tutelă a acordat pentru prima dată un drept de vizită la 17 

februarie 2015, hotărârea Judecătoriei Centru din 20 decembrie 2014 

stabilind paternitatea reclamantului în privința lui S. nu era încă definitivă. 

Cu toate acestea, ea atrage atenția că întrebarea cu privire la existența unei 

legături familiale dintre reclamant și S. nu era disputată. Într-adevăr, ea 

notează, pe de o parte, că nu era contestat că în primele opt luni din viața sa 

copilul a locuit la domiciliul reclamantului. Pe de altă parte, ea relevă că 

mama copilului, E.A., a susținut acțiunea reclamantului cu privire la 

recunoașterea paternității. De asemenea, ea observă printre altele că, după 

convocarea ambilor părinți, organul de tutelă nu a considerat necesar să 

pună la îndoială existența unei legături familiale dintre reclamant și copil, ci 

din contra, a decis să-i acorde un drept de vizită. În plus, ea menționează că 

hotărârea Judecătoriei Centru din 20 decembrie 2014 trebuia să fie executată 

imediat, potrivit articolului 256 din Codul de procedură civilă (paragraful 22 

supra), în parte ce ține de obligarea reclamantul să achite o pensie de 

întreținere. Prin urmare, Curtea consideră că, începând cu momentul când 

organul de tutelă a stabilit primul grafic de întrevederi, reclamantul trebuia 

să dispună de un cadru legal adecvat și suficient care să-i asigure 

respectarea dreptului său de vizită. 
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36. Cu toate acestea, Curtea remarcă, referitor la alegațiile reclamantului 

cu privire la nerespectarea de către E.A. a dreptului său de vizită, că 

acțiunea organului de tutelă s-a limitat în a-l recomanda să apeleze la alte 

autorități oficiale (paragraful 13 supra). 

37. În continuare, ea notează că poliția și procuratura și-au declinat 

competența de a examina plângerile reclamantului și l-au invitat să se 

adreseze instanțelor civile (paragrafele 14-15 supra). La acest subiect, 

Curtea nu poate admite argumentul Guvernului că reclamantul nu ar fi 

contestat decizia procuraturii în fața unui judecător. Într-adevăr, ea observă 

că Guvernul nu indică, în baza legii sau a jurisprudenței, care este ar fi, în 

asemenea cazuri, puterea controlului exercitat de către judecător sau ce 

măsură ar fi putut impune acesta procurorului. Prin urmare, ea nu este 

convinsă că remediul respectiv ar fi fost efectiv pentru a contesta inacțiunea 

procuraturii. În final și ținând cont de ceea ce precedă, Curtea nu ar putea 

sa-i impute reclamantului că nu ar fi depus și alte plângeri penale. 

38. Cu referire la acțiunea civilă intentată de către reclamant, Curtea 

notează că, pentru a-și justifica constatarea că reclamantul nu demonstrase 

nerespectarea de către E.A. a dreptului său de vizită în modul stabilit de 

către organul de tutelă, instanțele civile au acordat o importanță deosebită 

faptului că procuratura nu a constatat comiterea de către E.A. a unor acțiuni 

contrare legii. Curtea este surprinsă de acest ultim argument în măsura în 

care procuratura a declinat competența sa de a examina plângerea 

reclamantului. În aceste condiții, ea consideră că sarcina celui din urmă de a 

proba alegațiile sale de nerespectare a dreptului său de vizită s-a dovedit a fi 

deosebit de dificilă. 

39. În plus, Curtea constată că hotărârea în fond a primei instanțe 

(paragraful 17 supra) a fost pronunțată un an după depunerea acțiunii de 

către reclamant, sau în momentul când primul grafic de întrevederi stabilit 

de către organul de tutelă nu mai era actual, deoarece reclamantul nu mai 

locuia în Moldova. La acest subiect, ea afirmă că în cauzele cu referire la 

relațiile dintre un părinte și copilul său trebuie să se manifeste o diligență 

deosebită, deoarece trecerea timpului riscă să nu ofere o soluție adecvată a 

problemei apărute (a se vedea, de exemplu, Ribić v. Croația, nr. 27148/12, § 

92, 2 aprilie 2015). 

40. Având în vedere cele relatate, Curtea consideră că, în modul în care 

fusese interpretată și aplicată de către autorități în prezenta cauză, legislația 

națională nu a permis protejarea interesului reclamantului potrivit 

exigențelor Articolului 8 din Convenție. 

Prin urmare, a avut loc o încălcare a acestei dispoziții. 
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II. PRIVIND PRETINSA ÎNCĂLCARE A ARTICOLULUI 13 DIN 

CONVENȚIE COROBORAT CU ARTICOLUL 8 DIN CONVENȚIE 

41. Invocând Articolul 13 din Convenție, reclamantul se plânge de lipsa 

unui remediu intern efectiv pentru a-și apăra dreptul la respectarea vieții de 

familie, garantat de Articolul 8 din Convenție. 

42. Guvernul contestă această teză. 

43. Curtea relevă că această plângere este legată de cea examinată mai 

sus și că ea trebuie de asemenea să fie declarată admisibilă. 

44. Ținând cont de constatările făcute în baza Articolului 8 din 

Convenție, Curtea consideră că nu este necesară examinarea separată a 

acestei chestiuni în baza Articolului 13 din Convenție (a se vedea, de 

exemplu, Hokkanen, pre-citată, § 74, și Tocarenco, pre-citată, § 72). 

III. PRIVIND APLICAREA ARTICOLULUI 41 DIN CONVENȚIE 

45. Potrivit Articolului 41 din Convenție, 

„Dacă Curtea declară că a avut loc o încălcare a Convenției sau a Protocoalelor sale 

şi dacă dreptul intern al Înaltei Părți Contractante nu permite decât o înlăturare 

incompletă a consecințelor acestei încălcări, Curtea acordă părții lezate, dacă este 

cazul, o satisfacție echitabilă.” 

46. Reclamantul pretinde 18000 de euro (EUR) pentru prejudiciul moral 

pe care el consideră că l-a suportat. 

47. În plus, el pretinde EUR 2240 pentru costurile și cheltuielile 

suportate în fața Curții. El a prezentat o copie a unui contract încheiat cu 

avocatul care l-a reprezentat în fața Curții, precum și un raport detaliat al 

orelor de lucru prestate de cel din urmă în prezenta cauză (28 ore la EUR 80 

pe oră). 

48. Guvernul contestă aceste sume. 

49. Pronunțându-se în echitate, Curtea consideră că reclamantului 

urmează să i se acorde suma de EUR 7500 pentru prejudiciul moral. 

50. Cu referire la pretențiile pentru costuri și cheltuieli și având în vedere 

documentele de care dispune, precum și jurisprudența sa, Curtea consideră 

rezonabil să-i acorde reclamantului suma EUR 2000 pentru procedura în 

fața Curții. 

DIN ACESTE MOTIVE, CURTEA, ÎN UNANIMITATE, 

1. Declară cererea admisibilă; 

 

2. Hotărăște că a avut loc o încălcare a Articolului 8 din Convenție; 
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3. Hotărăște că nu este necesară examinarea plângerii formulate în baza 

Articolului 13 din Convenție; 

 

4. Hotărăște 

a) că Statul reclamat trebuie să plătească reclamantului, în termen de trei 

luni de la data când hotărârea va deveni definitivă în conformitate cu 

Articolul 44 § 2 din Convenție, următoarele sume care urmează a fi 

convertite în lei moldovenești la rata aplicabilă la data transferului: 

i. EUR 7500 (șapte mii cinci sute de euro), plus orice taxă care 

poate fi percepută, pentru prejudiciul moral, 

ii. EUR 2000 (două mii de euro), plus orice taxă care poate fi 

percepută, pentru costuri și cheltuieli; 

b) că, la expirarea celor trei luni menționate mai sus și până la 

executarea hotărârii, urmează să fie achitată o penalitate adițional 

sumelor de mai sus, la o rată egală cu rata dobânzii facilității de 

împrumut marginal practicată de Banca Centrală Europeană, aplicabilă 

pe parcursul acestei perioade și majorată cu trei puncte procentuale; 

 

5. Respinge restul pretențiilor cu privire la satisfacția echitabilă. 

Redactată în limba franceză și notificată în scris la 5 martie 2019, potrivit 

Articolului 77 §§ 2 și 3 din Regulamentul Curții. 

 Hasan Bakırcı Ivana Jelić 

 Grefier adjunct Președinte 

 


